
Na podlagi 27. člena Statuta Visoke gospodarske šole in 27. in 74. člena Statuta Visoke šole za 
proizvodno inženirstvo je Senat Visoke gospodarske šole na 6. seji dne, 26.6.2012 in Senat 
Visoke šole za proizvodno inženirstvo na 16. seji dne, 17. 6. 2014 sprejel  

 
 

PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM  
 
 

1. člen  
 

S temi pravilnikom se urejajo pogoji za pridobitev posebnega status študenta, postopki za 
pridobitev posebnega statusa ter pravice in dolžnosti študentov s posebnim statusom. 

 
 

2. člen  
 
Na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo so naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim 
statusom: 

- študenti s posebnimi potrebami,  
- študenti priznani umetniki, 
- študenti vrhunski športniki. 

 
V nasprotju z ostalimi študenti se študenti iz tega člena srečujejo s posebnimi okoliščinami ali 
obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter 
sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen 
zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do prilagojenih pogojev za 
izobraževanje. 

 
 

3. člen  
 
Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži 
vlogo z ustreznim mnenjem pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali mnenjem invalidske komisije, iz katerega je 
razvidno, da bo dolgotrajna bolezen ali okvara vplivala na študentovo opravljanje študijskih 
obveznosti. 

 
 

4. člen  
 
Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži 
vlogo z dokazili o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosežke na umetniškem področju, 
ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali mednarodnem nivoju, potrdila pristojnega 
Ministrstva o statusu kulturnega delavca ali o umetniškem dosežku. 

 
 

5. člen  
 
Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži vlogo s 
potrdilom o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije oz. ustreznega drugega organa na 
državnem nivoju. 

 
 
 
 
 



6. člen  
 
O pridobitvi posebnega statusa, na podlagi prejete vloge, odloča Komisija za študijske zadeve, 
ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status dodeli ali ne. V sklepu se 
navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. 
 
Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 

 
 

7. člen  
 
Dokazila, ki jih študenti predložijo vlogi za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom, 
morajo veljati za študijsko leto, za katero se dodeljuje status.  
 

8. člen 
 

Študent, ki pridobi poseben status, skladno s tem pa so mu omogočeni posebni pogoji 
izobraževanja, mora izpolnjevati vse obveznosti, ki jih predvideva študijski program, pri čemer 
so mu omogočene naslednje pravice: 
- pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske 

obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, 
- pravica do naknadnega opravljanja laboratorijskih in seminarskih vaj, oddaje in 

predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd., 
- pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja VŠPI, 
- pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik zaradi 

opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, določenih s študijskim programom oz. 
Statutom VŠPI. 

 
 

9. člen  
 
Študent je o vsaki odsotnosti, ki traja več kot en teden, dolžan takoj pisno obvestiti referat za 
študijske zadeve. V kolikor študent pred začetkom semestra sporoči predvideno daljšo 
odsotnost, se mu v okviru organizacijskih možnosti prilagodi urnik opravljanja študijskih 
obveznosti. Po začetku semestra spremembe urnika niso možne.  
 

 
10. člen  

 
Študent s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do posebnih 
pogojev izobraževanja po tem pravilniku. Odločitev o tem sprejme Komisija za študijske zadeve. 
 

 
11. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat Visoke šole za proizvodno inženirstvo.  
 
 
V Celju, 17. 6. 2014 
 

dekan VŠPI 
doc. dr. Gašper Gantar l.r. 


